สิ่งทีสงมาดวย 3 / Enclosure 3
เลขที่ใบจอง/Subscription No…………………..……
กรอกใบจองซื้อ 1 ใบ ตอหนึ่งเลขทะเบียนผูถือหุนเทานั้น
ใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
One subscription form per one shareholder registration number only
Subscription Form for Newly Issued Ordinary Shares of Venture Incorporation Public Company Limited (the “Company”)
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 1,867,356,819 หุน มูลคาที่ตราไว หุนละ 0.28 บาท ใหแกผูถือหุนเดิมในอัตราสวน 1 หุนสามัญเดิมตอ 3 หุนสามัญเพิม่ ทุนใหม (อัตราสวน 1:3)
(จองซื้อเกินสิทธิได) ในราคาเสนอขายหุนละ 0.05 บาท
Offering to existing Shareholders of 1,867,356,819 new ordinary shares with a par value of Baht 0.28 per share at a ratio of 1 existing shares for 3 new ordinary shares (1:3)
(Oversubscription is allowed) at the offering price of Baht 0.05 per share
วันที่จองซื้อ / Subscription Date 11 กุมภาพันธ 2563 / 11 February 2020 12 กุมภาพันธ 2563 / 12 February 2020  13 กุมภาพันธ 2563 / 13 February 2020 14 กุมภาพันธ 2563 / 14 February 2020  17 กุมภาพันธ 2563 / 17 February 2020
ขอมูลผูจองซื้อหุน โปรดกรอกขอความในชองดานลางนีใ้ หครบถวน ชัดเจน ตัวบรรจง /Subscriber’s details – please fill in the completed information)

เรียน คณะกรรมการบริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) To Board of Directors of Venture Incorporation Public Company Limited ( The "Company")
ขาพเจา/I/We/  นาย/Mr.  นาง/Mrs.  นางสาว/Miss  นิติบุคคล/Company  อื่นๆ(ระบุ)/Other(Please Specify).......................................ชื่อ /Name………...……................…….......เลขทะเบียนผูถือหุนเลขที่Shareholder’s Register No.............................................
บุคคลธรรมดา/สัญชาติไทย เลขประจําตัวประชาชน Natural Person of Thai Nationality ID Card No……............................บุคคลธรรมดา/สัญชาติตางดาว เลขทีใ่ บตางดาว/หนังสือเดินทาง/Natural Person of Alien Nationality Alien Card/ Passport No.................................
นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล /Juristic Person of Thai Nationality Company Registration No….............................. นิติบุคคลสัญชาติตา งดาว เลขทะเบียนนิติบุคคล/ Juristic Person of Alien Nationality Company Registration No…......................................
ที่อยูใ หเปนไปตามที่ปรากฏในฐานขอมูลผูถือหุน ของบริษัท ณ วันปดสมุดทะเบียนวันกําหนดรายชื่อผูถ อื หุนที่มีสิทธิไดรบั การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) (Record Date) (วันที่ 27 มกราคม 2563) ซึง่ บริษัทไดรับจากบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
(“ฐานขอมูลผูถือหุนของบริษัท”) /The address is shown in the shareholders database in accordance with the share register book (Record Date) as of 27 January 2020 that the Company has obtained from Thailand Securities Depository Co., Ltd (“shareholders register”)
โทรศัพทที่ติดตอได / Telephone No......................................
ขาพเจามีหุนเดิมของบริษัท ณ วันปดสมุดทะเบียนวันกําหนดรายชือ่ ผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) (Record Date) (วันที่ 27 มกราคม 2563) /According to the Share Register Book (Record Date) as of 27 January 2020.
I/We own ……................................……….....หุน / shares มีสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จํานวน / and have the rights to subscribe for the new ordinary shares of the Company for………………………………..หุน/shares
มีความประสงคขอจองซื้อและขอใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้/ Hereby subscribe for and request allotment of new ordinary shares of the Company as follows
รายละเอียดการจอง / Subscription Type
 จองซื้อนอยกวาสิทธิ / Subscription for less than the right
 จองซื้อตามสิทธิทง้ั จํานวน /Subscription for full right
 จองซื้อเกินสิทธิ(เฉพาะสวนเพิ่ม ) / Subscription in excess of the rights
(only excess portion)
รวม / Total

ราคาเสนอขาย (บาทตอหุน)
offering Price
(Baht per share)
0.05
0.05
0.05

จํานวนหุนทีจ่ องซื้อ (หุน) /
No. of shares subscribed
(shares)

จํานวนเงินทัง้ สิ้น (บาท) /
Amount (Baht)

จํานวนเงินทัง้ สิ้น(บาท) (ตัวอักษร) /
Amount (Baht) (Alphabet)

พรอมกันนี้ ขาพเจาขอชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวโดย /I /WE enclose here with my /our payment by
แคชเชียรเช็ค/Cashier Cheque เช็ค/Cheque ดราฟท/Draft เลขที่เช็ค/Cheque No…………….......………...........วันที่/Date……………….............ธนาคาร/Bank….………….......……………………………… สาขา/Branch……………….…….………………........………
โดยสั่งจายบัญชีชื่อ “บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)” / payable to “Venture Incorporation Public Company Limited ”
หากขาพเจาไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิม่ ทุนดังกลาวแลว ขาพเจาตกลงใหดาํ เนินการดังตอไปนี้ (ผูจองซื้อโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเทานั้น) / If the shares are allotted to me/us, I/We hereby agree and instruct the Company to proceed as follows (Please mark only one choice)
 นําหุนเขาบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของตนเอง โดยใหออกหุนสําหรับหุนที่ไดรับการจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และดําเนินการใหบริษัทหลักทรัพย......................................................................... สมาชิกผูฝากเลขที่.........................
นําหุนนั้นเขาฝากไวกับบริษัท ศูนยรับฝาก หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพือ่ เขาบัญชีซื้อขายหลักทรัพยเลขที่ ...............................................(ชื่อผูจองซื้อตองตรงกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย มิฉะนั้นจะดําเนินการออกใบหุนในชื่อผูจองซื้อแทน) Issue the allotted shares in the name of
“Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors ” and have (name of broker)....................................................................................................................Participant No……………………………….deposit the said the shares with Thailand Securities
Depository Company Limited for my/our securities trading account no…………………………………(The subscriber‘s name must correspond with the trading account name ,otherwise the securities will be issued as a shares certificate in the subscriber‘s name)
 นําหุนเขาฝากบัญชีของบริษทั ผูออกหลักทรัพย โดยใหออกหุน สําหรับหุนที่ไดรับการจัดสรรในนามของ“บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุนเขาฝากไวกับ บริษัท ศูนยรบั ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด โดยเขาบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกผูฝาก
เลขที่ 600 เพื่อขาพเจา ทั้งนี้ ผูจองซื้อตองกรอกเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพยเฉพาะผูท ี่ประสงคนําหลักทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย (Issuer Account ) และเอกสารตรวจสอบสถานะ FATCA ใหครบถวน และยื่นพรอมใบจองซื้อหุนฉบับนี้ (การถอนเปนใบหุนใน
ภายหลัง ผูจองซื้อตองเสียคาธรรมเนียมตามที่ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กําหนด) /Issue the allotted shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors ” and deposit the said shares with Thailand Securities
Depository Company Limited under the issuer account number 600 for my/our name . The subscriber must fill in additional detail for depositing shares in Issuer’s Account No.600 and FATCA documents and submit together with this subscription from (For
issuing a share certificate late, subscriber will be subject to a fee specified by Thailand Securities Depository Company Limited )
 ใหออกใบหุนสามัญตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรนั้นไวในชื่อของขาพเจา และจัดสงใบหุนดังกลาวทางไปรษณียลงทะเบียนใหขา พเจาตามชื่อที่อยูที่ปรากฏในฐานขอมูลผูถือหุนภายใน 15 วันทําการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน โดยขาพเจาอาจไดรับใบหุนภายหลังจากที่
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรับหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนและขออนุญาตใหทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย / Issue a share certificate in my/our name and deliver it to me/us as per the name and address specified in the
shareholder register by registered mail within 15 business days from the closing date of the subscription period. I/We agree that I/we may obtain the share certificate after the Stock Exchange of Thailand has approved the listing of the said new ordinary share
and the trading thereof in the Stock Exchange of Thailand.
ในกรณีขาพเจาไมไดรับการจัดสรรหุนหรือไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อ ขาพเจาตกลงใหดาํ เนินการคืนเงินคาจองซื้อ ดังตอไปนี้ (โปรดเลือกเพียง 1 ชอง กรณีไมระบุถือวาใหดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อหุนดวยเช็ค) / If I/We have not been allotted the shares or have
been allotted lower than subscription amount , I/we hereby agree to the payment or excess payment of return as follows (please select only 1 method if not specified , it is considered to refund by cheque)
 โอนเงินเขาบัญชีธนาคารตามที่ระบุไวในใบจองซื้อหลักทรัพยกับ ธนาคาร / Fund transfer through bank account as specified in the securities subscription form with bank...................................................................................สาขา/Branch..................................................
ประเภทบัญชี /Account Type................................................. เลขที่บัญชี / Account No..........................................................................
(ชื่อเจาของบัญชีจะตองเปนชื่อเดียวกันกับชื่อผูจองซื้อและกรุณาแนบสําเนาหนาสมุดบัญชีออมทรัพย หรือสําเนา statement บัญชีกระแสรายวัน พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองบนหนาทีร่ ะบุชื่อเจาของบัญชี) / (The account holder name must be the same as the subscriber’s
name and please enclose a copy of the savings account book bank or copy of the current account statement. With signature signed certify the true copy on the page that specified the account holder’s name)
 เช็คขีดครอมสั่งจายในนามขาพเจา และจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามชื่อที่อยูที่ปรากฏในฐานะขอมูลผูถือหุน/ Issuing a crossed cheque “Account Payee Only” and delivering if by registered mail at the name and address specified in the shareholder register
ขาพเจาขอรับรองและตกลงวาจะจองซื้อหุนสามัญเพิม่ ทุนจํานวนดังกลาว และจะไมยกเลิกรายการจองซื้อหุนเพิ่มทุนนี้ แตหากขาพเจาไมนาํ สงใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนที่ไดกรอกรายละเอียดครบถวนและเอกสารประกอบการจองซื้อที่ถกู ตองเรียบรอย พรอมเช็ค/แคชเชียรเช็ค/ดราฟท/
ใบโอนเงินมาถึงบริษัทภายในระยะเวลาการจองซื้อ หรือ หาก เช็ค/แคชเชียรเช็ค/ดราฟท ที่สั่งจายแลวนั้นไมผานการเรียกเก็บ ใหถอื วาขาพเจาสละสิทธิ์ในการจองซื้อและขาพเจายินยอมรับเงินคาจองซื้อคืน ขาพเจาไดอานหนังสือแจงการจัดสรรหุนเพิ่มทุนของบริษัท และยินยอมผูกพันตาม
หนังสือแจงการจัดสรรดังกลาว และที่จะไดมีการแกไขเพิม่ เติมในภายหลังดวย / I/We hereby undertake to buy the said shares in the number allotted by the Company and shall not revoke this subscription. If I/We do not return this duly completed subscription form and
the supporting documents for share subscription together with Cheque/Cashier Cheque/Draft/Pay-in slip or the Cheque/Cashier Cheque/Draft has not been honored within the subscription period, it may be deemed that my/our subscription rights have not
exercised and agree to receive the payment back. I/We agree the bind on conditions and any notifications specified in the Notification of the Allotment of Newly Issued Ordinary Share of the Company, including the amendment.

การลงทุนในหุนมีความเสี่ยง ผูจองซื้อควรอานหนังสือชี้ชวนหรือขอมูลสรุปอยางรอบคอบกอนตัดสินใจจองซื้อหุน
Please be aware that there is a risk involved on securities investment and make sure you have thoroughly studied all information before deciding on the share subscription.

✄

ลงชื่อ/Sign................................................................................ผูจองซื้อ/Subscriber
(.............................................................................)
โปรดกรอกขอความใหครบถวน มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิการจองซื้อ
Please fill in the completed information. Otherwise, will be disqualified for the subscription

หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) (ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้ อความในส่ วนนีด้ ้ วย) /
Receipt for new ordinary shares subscription of Venture Incorporation Public Company Limited (the “Company”)(The subscriber please complete the following)
วันที่จองซื้อ / Subscription Date
11 กุมภาพันธ 2563/11 february2020 12 กุมภาพันธ 2563/12 february2020  13 กุมภาพันธ 2563/13february2020 14 กุมภาพันธ 2563/14 february2020  17 กุมภาพันธ 2563/17 february2020
ตัวแทนรับจองซื้อหลักทรัพยไดรบั เงินจาก (ชื่อตามใบจอง) / Company received payment from (Name according to subscription)....................................................................................เลขที่ใบจอง / Subscription No..........................................................................................
เพื่อจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน / To subscribe for the newly issued ordinary shares of the company of.......................................หุน/share ในราคาหุนละ 0.05 บาท รวมเปนเงิน the offering price Baht 0.05 per share, totaling.......................................บาท/Baht
โดยชําระเปน / Payment by  แคชเชียรเช็ค/Cashier Cheque  ดราฟท/Draft เลขที่เช็ค/Cheque No......................................................วันที่/Date............................ธนาคาร/Bank................................................................สาขา/Branch..........................................................
โดยหากผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนดังกลาว ผูจองซื้อใหดําเนินการ / If the shares are allotted to subscriber, subscriber hereby agrees to proceed ass follows
 ฝากใบหุนในนาม “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” เลขที่สมาชิกผูฝาก / Issue a share certificate in the name of Thailand Securities Depository Company Limited and deposit the shares with Thailand Securities Depository Company Limited in the
issuer account number 600 for my/ our name.
 ออกใบหุนในนามผูจองซื้อภายใน 15 วันทําการนับจากวันปดการจองซือ้ หุน / Issue the share certificate in the name of subscriber within 15 business days from the closing of subscription date.
ลงชื่อ/ Sign...........................................................................เจาหนาที่ผูรับมอบอํานาจ/ Authorized officer
(.............................................................................)
หมายเหตุ : หากผูจองซื้อประสงคจะเปลี่ยนแปลงที่อยูทใี่ หไว โปรดแจงการแกไขตอนายทะเบียนโดยตรงและจัดสงไปที่ฝายปฏิบัตกิ ารหลักทรัพย บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)จํากัด เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร.0-2009-9000
Note: If the subscriber desires to change the address provided. Please notify the register directly. And send to the Securities Operation Department, Thailand Securities Depository Company Limited,
93 Ratchadaphisek Rd., Din Daeng Bangkok 10400 Tel. 0-2009-9000
Notification of the Allocation of Newly Issued Ordinary Shares
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ผูฝากเลขที่

ชื่อบริษัท

ผูฝากเลขที่

ชื่อบริษัท

Participant No.

Company Name

Participant No.

Company Name

BROKER
002

บริษัทหลักทรัพยทิสโก จํากัด

032

บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

034

บริษัทหลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
003

KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.

004

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
038

บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD

005

บริษัทหลักทรัพย เออีซี จํากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

048

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

006

บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)

050

บริษัทหลักทรัพย เอเอสแอล จํากัด

007

PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด

051

บริษัทหลักทรัพย เอสบีไอ ไทย ออนไลน จํากัด

008

บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด

052

บริษัทหลักทรัพย จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จํากัด

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED

CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd.

SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
010

GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED
200

บริษัทหลักทรัพย เมอรริล ลินช (ประเทศไทย) จํากัด
MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED

011

บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

211

บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด

213

บริษัทหลักทรัพย เอเชีย เวลท จํากัด

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
013

บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

014

บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.
221

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
015

224
225

บริษัทหลักทรัพยซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด

229

บริษัทหลักทรัพย เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จํากัด

230

บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด

022

บริษัทหลักทรัพย ทรีนิตี้ จํากัด

023

บริษัทหลักทรัพยไทยพาณิชย จํากัด

CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED

TRINITY SECURITIES CO.,LTD.

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
244

SCB SECURITIES CO.,LTD.
026

247

บริษัทหลักทรัพยยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

248

บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จํากัด
KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED

924

บริษัทหลักทรัพยกรุงศรี จํากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

030

บริษัทหลักทรัพย เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
029

บริษัทหลักทรัพย แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
027

บริษัทหลักทรัพยบัวหลวง จํากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัทหลักทรัพยธนชาต จํากัด (มหาชน)

019

บริษัทหลักทรัพย เมอรชั่น พารทเนอร จํากัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.

บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากัด (มหาชน)
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

016

บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
SUB-BROKER

236

ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน)

243

บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)

245

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
242

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัทหลักทรัพย ซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จํากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED)

257

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จูเลียส แบร จํากัด
SCB-JULIUS BAER SECURITIES CO.,LTD.
CUSTODIAN

301

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)

329

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
302

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

330

ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด (เพื่อตราสารหนี้)

334

บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน)

336

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)

337

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

339

ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพยสิน)

340

ธนาคาร เจพีมอรแกน เชส (เพื่อคาตราสารหนี้)

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD.
303

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) - ผูรับฝากทรัพยสิน

304

ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮ แบงกิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด

305

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY

TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.

KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.
308

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

312

ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD.
316

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)

JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
343

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
320

ธนาคารดอยซแบงก เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพยสิน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED

345

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES
328

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

425

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (เพื่อลูกคา)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)
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